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 تصوف او اسالم
 نهم فصل

 

 د تصوف ریښې
 برخهشپـېـتمه 

 
آزاده، او دا د ده تخلص دی، له برهمنانو څخه دی. یوه ورځ د ځینو مسلمانانو په بزم کي ناست وو او شراب یې » 

ته خو هندو یې. ستاسي د مذهب خلک له مسلمانانو  چېچښل او له هغوی سره یې ډوډۍ حوړله. هغوی ورته وویل 
تاسي مسلمانان نه یاست. په آینده کي به هیڅ وخت دا کار ونه  چېسره ډوډۍ نه خوري. ده ورته وویل ما فکر کاوه 

 چېکړم. په سبا بیرته له هغو کسانو سره ناست وو او شراب یې چښل او ډوډۍ یې خوړل. هغوی ورته وویل 
ه له مسلمانانو سره ډوډۍ نه خورم نن دا دی بیا راسره ناست یې. ده په خندا ورته وویل خدای نه پرون دي وویل ز

 « تاسي زما سره ټوکي کوی. چېتاسي به مسلمانان یاست زه پوهېږم  چېکوي 
 

تخلص کوي. له وړوکوالي څخه د خلیفتة االرواح « ولي » بنوالي د هیرامن کاتیهه زوی دی او په اشعارو کي » 
هللا حاضري و » د ه نوم یوه دروېش سره ګرځېدی او د هغه په صحبتونو کي حاضرېدی. د هغه په محفل کي بهپ

او د صوفیانو د په ذکر مشغول وو. وروسته په کشمیر کي د مالشاه بدخشي خدمت ته ورغی « احدي هللا شاهدي
وایي صوفیان مذهب نه لري د هیڅ دین او آیین پابند نه دی. هم بتخانې ته ځي او هم مسجد  چېهغه اصل له مخي 

 کال کي لیدلي دي او دا شعر د هغه د کالم یوه نمونه ده: ۱۰۵۰ته ور روان وي. ما له هغه سره په 
 

 مانه آن خودیم آن توییم
 بی نشان تو ما نشان توییم

 این نشان ها نشان ذات تو اند
 جلوه صفات تو اندمظهر و 

 پاکی از فکر و ازقیاس ما
 ای تو پیدا در این لباس ما

 مظهر ذات تو همه اشیا
 بی تو و ما تویی و خود تو و ما

 ذات تو درصفات تو پیدا
 صفتت عین ذات ای موال

 ما همه هیچ هر چه هست تویی
 ای منزه ز فهم و وهم و دویی

 ماهمه موج بحر ذات توییم
  «یم مظهر مجمل صفات توی

 ۱۵۵دبستان مذاهب ص 
 

مشهور هندو صوفي بهګت کبیر ښایی په دې برخه کي تر ټولو مخکي تللی او تر ټولو په زغرده ږغېدلی وي. هغه 
خدای نه د ځان په زورولو او شکنجه کولو، نه په  چې. کبیر وویل په عامه د بُت پرستی پر ضد ناره پورته کړه

ټولو  چېلوڅ ګرځېدلو خوشالیږي بلکه یوازي له هغو کسانو څخه خوشاله وي  ایرو کي په رغړېدلو او نه په
انسانانو ته د خپل ځان په څېر ګوري او په ژوند کي صادق وي هغه د خدای دوست دی. کبیر باالخره دونه مخته 
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وق دی. یو یې پیر د هندوانو خدای رام او د مسلمانانو خدای کریم یو بولي. دی وایی کبیر د هللا او رام مخل چېځي 
 او بل یې ګورو دی:

 
 وروڼو زما څخه وې ورکي ټولي الري ګودرونه
 حقیقي مرشد مي راغی ده خبر کړم له ژوندونه

 رانه پاته سولې چاري د سجدو د طاعتونو
 رته نور مقدس نه وه په سندونو کي غسلونه

 وروسته پوه سوم په جهان کي لېونی یوازي زه وم
 هوښیار دي او سالم یې دي مغزونهنور دا ټول خلک 

 له هغه وخته بیا نه یم په ایرو کي رغړېدلی
 نه مي بیا دي ننګولي زنګولې او معبدونه

 نه بتانو ته سجدې کړم نه پر تخت یې کښېنومه
 نه د خټو خدای منمه نه وروړم ورته ګلونه

 نه د ځان په کړولو خدای له چا خوشاله کیږي
 لوڅ سي او یا ووژني فکرونه چېنه له چا غواړي 

 صادق پر الري سم دی چېمهربان دی  چېهغه څوک 
 کارونهیې سم دي پر ریشتیا باندي  چېپه نړۍ کي 

 پر مځکه باندي ګرځي هغه ټول لکه ځان بولي چې
 یې نه وژني مرګونه. چېدا رسیږي ستر خالق ته 

 
 ي بل چا نه دی کړی:په خپل یوه بل شعر کي نور هم صراحت کوي او دا صراحت چندان

 
 که دننه په مسجد کي خدای اوسیږي
 د نړۍ واکداري چاته ور رسیږي؟

 د درمسال په بُت کي ناست دی او که رام
 دباندي څه پیښیږي؟ چېد چا کار دی 

 په ختیځ کي دي هري غرب کي هللا دی
 ستا په زړه کي رام کریم دواړه اوسیږي

 په نړۍ کي نارینه دي او که ښځي
 یې اخیستی دی پاییږي د ده شکل

 کبیر مخلوق د رام او د هللا دی چې
 یو مي پیر بل مي ګورو راته ښکاریږي. 

 
 د رابیندرا نات ټیګور له انګلیسي ترجمې څخه د جهاني منظومه ترجمه. 

 ګدایي:
صوفي هغه د ګدایی د رواجولوکلتور وو.  له تصوف سره تړلی دی چېیو له تر ټولو لویو اجتماعي تاوانونو څخه 

خپلو مریدانو شخصیتونو ته سخت تاوان ورساوه. په ښارونو په الرو کوڅو کي د ګدایي په کولو د مرشدینو د 
ګدایي په ټولو نېستمنو هیوادونو او سیمو کي هم هغوی کي یې انساني غرور وواژه او په لوی الس یې پست کړل. 

 چېاو نه په لوېدیځ کي داسي ډله او جمعیت موجود وو نن موجوده او هم پخوا موجوده وه. خو نه په اسالمي قلمرو 
مو اشاره ورته کړې ده،  چېګدایی په منظمه توګه تشویق کړي او جمعیت ته د داخلېدلو یو شرط دي، لکه مخکي 

 . ګدایي وټاکي
» ث صوفیانو د خپل دې بد عمل د توجیخ کولو لپاره هکم د احادیثو جعل کولو ته الس واچاوه او یو مجعول حدی

خلکو د حدیث صحیح په سترګه ورته وکتل. په  چېخو یې دونه مشهور کړ  فقر زما افتخاردی(« ) الفقر فخري
هغه مبارک یو وخت  چېد حضرت رسول اکرم ص په هیڅ سیرت او تاریخ کي نه دي راغلي  چېداسي کي 

توصیه کولو توصیه نه ده  ګدایي کړې وي. برعکس، هغوی هیڅ وخت فقیر نه وو او هیڅ وخت یې د ګدایی کولو
 کړې او حتی له معقول عذر څخه پرته ګدایي کول یې بد بللي دي.

یعني پورتنی الس تر الندي « الید العلیا خیٌر من الید السفلی»  چېله حضرت رسول صلعم څخه روایت سوی دی 
له پورتني الس څخه مطلب خیر ورکوونکی الس دی مګر صوفیانو دا حدیث  چېالس بهتر دی. دیني علماء وایي 

 ۲۱۴وایی له پورتني الس څخه مطلب خیر اخیستونکی دی. تلبیس ابلیس ص  چېداسي تعبیر کړی دی 
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یوه ورځ شبلي ته یوه ډله صوفیان مېلمانه راغلل او هغه په کور  چېابن جوزي د صوفیانو د لیکنو په حواله لیکي 
نه درلودل نو یوه شته من سړي ته یې څوک، د مرستي غوښتلو لپاره، واستاوه. هغه شته من سړي په جواب  کي څه

شبلي خو له حق تعالی سره پیژني ولي پخپله له حق څخه مرسته نه غواړي. شبلي هغه ته پیغام  چېکي ورته وویل 
غواړم. له حق څخه حق غواړم. هغه شته من  دنیا پسته او ټیټه ده نو زه له تا غوندي پست څخه دنیا چېواستاوه 

 ۲۱۲سړي سل دیناره ور ولېږل څو شبلي بیا دغه راز خبري ورته ونه کړي. هغه کتاب ص 
شته من کېدلو ته یې بد ویل او زړې ګودړۍ به یې اغوستي وې مګر پټي  چېپه دې لړ کي ال داسي صوفیان هم وه 

ابن جوزي وایی ابوالحسن بسطامي یو زیاتي پیسې جمع کړي وي.  به یې، له خیراتونو او صدقو له الري، ډیري
په ژمي او دوبي به یې وړینه ګودړۍ اغوستې وه او خلک به د تبرک لپاره ورتلل او دعا به یې  چېلوی شیخ وو 

 ۲۱۵وفات سو څلور زره دیناره ورڅخه پاته سوي وه. هغه کتاب ص  چېورڅخه اخیستل. خو کله 
دا کلتور په هندوستان  .وړهپه مستقیمه توګه له هندوستان څخه راصوفیانو اسالمي ټولني ته ي، دغه ډول منظمه ګدای

کي، له ډیرو پخوا زمانو څخه موجود وو او مرشدانو یا ګوروګانو به خپل مریدان او شاګردان ګدایي کولو ته 
ګدایي کولو لپاره یې خپل خاص  مجبورول او مریدان به د خپل مرشد له امر سره سم په ګدایی روانېدل او حتی د

یو وخت به یې پخپله هم ګدایی کړې وه، په خپلو مریدانو د ګدایي کول او  چېهندو مرشدانو،  اصول ال هم درلودل.
 د هغوی د ګدایی محصول خوړل خپل حق باله. 

لومړیو پنځه ویشتو  برهمنان، د خپل ژوند په چېالبیروني، د هندوستان په باب، په خپل هر اړخیز کتاب کي، لیکي 
کالو کي، له سهاره ترماښامه د خپل ګورو یا مرشد په خدمت کي وي. د شپې ناوخته بیدیږي او سهار وختي را 
کښیني او کرۍ ورځ د ویدا په زده کولو لګیا وي. یوه ورځ تر منځ روژه نیسي. د خپل مرشد په کورکي اوسیږي 

تر پنځو  چېه وزي. که په غرمه یا ماښام کي ګدایی کوي باید او یوازي د ګدایي کولو په وخت کي له کوره څخ
په ګدایي کي پیدا کړي هغه د خپل مرشد مخي ته ایږدي. مرشد د  چېهر څه کورونو څخه زیات فقر ونه کړي. 

 خپل ځان لپاره خواړه انتخابوي او باقي پاته مرید ته پاتیږي. په دې توګه مرید د مرشد له خوړو څخه په پاته سویو
 Albiruni’s India p 131خپل ځان مړوي... 

د جبري ګدایي کولو او د مرشد او شاګرد یا مرید ترمنځ د غالم او بادار په ډول کلتور نه په عربو او نه په غربي 
تصوف له هغه څخه متاثِرسوی وای. بلکه دا کلتور، مستقیماً، د هندوستان  چېنړۍ او عیسویت کي موجود وو 

البیروني یې بیانوي په هندوستان کي له میالد څخه ډېر پخوا  چې د او مرید تر منځ هغه اړیکيه وه. د مرشزاغې
له میالد څخه  چېپرمتن،  Vishnu Puranaویشنو پورانه  دالبیروني د دې اړیکو حواله  چېموجود ول ځکه 

 مخکي ترتیب سوی وو، ورکوي.
په اسالمي تصوف کي هم نه یوازي مریدان، د نفس د وژلو په خاطر، ګدایي کولو ته مجبوریږي بلکه د پیر او 

دا پخپله د هندي تصوف  چېمرید ترمنځ کټ مټ د غالم او بادار او حتی د بنده او خدای تر منځ اړیکي ټینګیږی؛ 
په هندوستان کي د  چېته راوړل او تاورنیه وایی مستقیمه اغېزه ده. صوفیانو د ګدایانو او دروېشانو پوځونه منځ

د هندوستان په ښارونو  چېالبته دا هغه ګدایان نه دي اتو لکو په شاوخوا کي مسلمان ګدایان موجود ول.  ۸۰۰۰۰۰
د دروېشی او قلندری په جامو کي، کله کله، له هندو  چېاو الرو کوڅو کي یې فقر کاوه بلکه دا خاص ګدایان دي 

 سره یو ځای ګرځېدل. دروېشانو
کي د پیراومرشد تر منځ د اړېکو په  The Laws of Manu «د مانو قوانین» د هندوانو په معتبر مذهبي کتاب 

په دوولس فصله کي ترتیب سوی او  چېسلسله کي یو مهم اصل د پیر یا ګورو لپاره ګدایي کول دي. د مانو قوانین، 
د مرشد لپاره، هره مرید یا شاګرد باید  چېمه ماده کي راغلي دي ۱۸۲مادې دی، د دوهم فصل په  ۲۶۸۵ټول 

 ورځ، اوبه، ګلونه او نور ضروري شیان تهیه کړي او هره ورځ باید ګدایي وکړي.
پوهان وي، د ویدا له اوامرو  چېهره ورځ د هغو کسانو له کورونو څخه  چېپه ورپسې ماده کي وایي مرید باید 

 ګدایي وکړي. ،نوني کسبونو په کولو مشهور ويسره سم قربانۍ کوي او د قا
په ورپسې ماده کي وایی مرید باید د خپل استاد له خپلوانو څخه ګدایي ونه کړي او نه باید د خپلي مور له خپلوانو 

له یادو سویو کورونو  چېڅخه ګدایي وکړي. مګر که چیري د بېګانه خلکو کورونه نه وه نو بیا مرید کوالی سي 
 کړي.څخه فقر و

که چیري نه بېګانه خلک وه او نه پاک او پرهېزګاره خلک موجود ول نو بیا  چېمه ماده کي راغلي دي ۱۸۵په 
قتل یې  چېله داسي کورڅخه خیرات ونه غواړي  چېدي په کلي کي له نورو کورونو څخه ګدایي وکړي خو باید 

 The Laws of Manu کړی وي.
اړېکو، د ګدایی کولو، د خیرات او قربانۍ له مراسمو څخه د خاصو خلکو د د شیخ او مرید ترمنځ د  چېهغه آداب 

لږترلږه پر اسالمي تصوف دي اغېزه ولرالی سي، نه لیده  چېمحرومولو په اړه راغلي دي په بل کلتور کي، 
الندي اغېزې اسالمي تصوف له هره اړخه د هندو تصوف تر مستقیمي  چېځکه نو زه په دې عقیده یم  کیږي.

  راغلی او له مفکورې څخه نیولې تر آدابو پوري یې هر څه ورڅخه پور کړي دي.
اړیکي د عربو د تمدن په شاوخوا او غربي کلتور کي نه لیده کیږي او یوازي باید له دغه ډول د پیر او مرید ترمنځ 

فیانو له هندوستان هندوستان څخه راغلي وي. د ذکر، ځان شکنجه کولو او له خلکو څخه ګوښه کېدلو کلتور، صو
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

د معکوس ذکر یا د صوفیانو په اصطالح صلواة معکوس یو هم څخه اخیستی دی. د ځان شکنجه کولو په سلسله کي 
ً له هندو  چېدی،  پرته له هندو مذهب څخه په بل هیڅ سیمه کي نه لیده کیږي او مسلمانو صوفیانو باید مستقیما

 سادوګانو او برهمنانو څخه زده کړی وي. 
د راما د پاچهی په وخت کي د کنډاال په نوم یوه عابد د  چېبیروني د هندوانو د یوې پخوانی افسانې په اساس لیکي ال

ګنګا د سیند پر غاړه په یوه څاه کي ځان ځړولی وو او سرچپه عبادت یې کاوه. راما هغه په غشي وویشتی او مړ 
تا یې د کولواجازه نه درلوده.  چېله مړ کړې ما د هغه ښه عمل له ام چېیې کړ او ږغ یې ورباندي وکړ 
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صوفیانو هغه په پاس دم یا پاس نفس باندي تبدیل کړ او دا  چېهندو عباداتو یو ډول وو، د حبس نفس یا د ساه نیول 

 یې یو ډول ذکر باله. 
صوفیانو د وحدةالوجود له عقیدې څخه نیولې، تر پیراو مرید، ځانونو شکنجه کولو،  چېپه دې توګه موږ ګورو 

ګدایي کولو، سازونو او نڅاوو ته مستېدلو او تقریباً تر هرڅه پوري له هندو عقایدو څخه اخیستي دي او تقریباً ټول 
  لیده کیږي. نه یې پخپله په اسالم او نه د اسالمي قلمرو په شاوخوا کي څرک چېهغه شیان دي 

په اروپا کي تصوف ډیري پخواني ریښې درلودلې. د کلبیونو په څېر دروېشان یې درلودل؛ البته هغه دروېشان د 
ګوزاره کوله. هغوی د ټولني د فردي به یې یوازي په ګدایی  چېخانقاهو د ټګانو او د هند د قلندرانو په څېر نه وه 

ر څه قرباني کړي وه او که یې له مادي ژوند سره ارتباط شلولی او له او په نتیجه کي د اجتماعي اصالح لپاره ه
مالي امتیازاتو څخه یې الس اخیستی او پرهېز کړی وو نو عمرونه یې په الروکوڅو کي خلکو ته په نصیحت او 

خیر هم یې پر ځانونو باندي بشپړ پرهېز آزمېیلی وو او هم یې خلکو ته  چې. داسي تصوف وو ولتبلیغ کولو تېر
 رسېدی. 

خیرني ګودړۍ له ټولني څخه په لوی الس ګوښه کېدل، په مقابل کي پر شرقي تصوف باندي هیڅ شی بناء نه وه. 
اغوستل، ځانونه شکنجه کول، له مرید څخه د فکر کولو اراده سلبول او حتی بې علمۍ او جهل ته تشویقول او 

به  چېر زیاتره پر شعر اوشاعري ولګېدی. هر څونه بې هدفه مستېدل او نڅېدل وه. د شرقي تصوف زوباالخره 
به د عوامو، حتی خواصو  چېشعر له مغلقو او پرله پېچلو مفاهیمو،استعاراتو او اشاراتوڅخه ډک وو، هر څومره 

او تعلیم یافته خلکو تر فهم او سویه لوړ وو هغه شعر ته به خلکو سرونه ښورول او هغه به یې الهام باله. همدغه 
د خانقاه او رباط د ساز او مستی مجلسونه به په تاوده وه او دروېشان به کله کله دونه ورته مست  چېوه  شعرونه

دا ناروغي اوس هم رواج لري او میرزا عبدالقادر بیدل ته  چېله بده مرغه  تر خوله به یې ځګونه راتلل. چېسول 
 د هغه په شعر مطلق اکثریت خلک نه پوهیږي. چېځکه ټول خلک معتقد دي 

په مقابل کي غربي نړۍ د واقعیتونو او ریالیزم دنیا وه. په غرب کي هم تصوف د شعر په قلمرو کي نفوذ وکړ مګر 
خپل ټول یا اکثر وخت یې تصوفي  چېد شرق په څېر یې اشغال نه کړ. په غرب کي حتی داسي شاعر چنداني نسته 

تصوفي شعرونه ډېر ساده او تصوفي شعرونه ولیکل خو د هغوی  اعرانوړی وي. ډیرو زیاتو ششعر لیکلو ته ورک
 .ډېر عادي خلک یې په هره کلمه پوهیږيحتی  چېمفاهیم یې داسي افاده کړي دي 

 
 نورزبیا

Francis Quarles 
My Beloved is Mine 
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